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DANMARKS FARMACEUTISKE SELSKAB 

Sektion for Samfundsfarmaci 

Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup  

 

  
 
 
Invitation til National Apoteksfarmaceutkongres 2019 

  

Danmarks Farmaceutiske Selskab, Sektion for Samfundsfarmaci er nu klar til at afvikle den 

traditionsrige Nationale Apoteksfarmaceutkongres i Kolding med titlen: 

  

”Fagre nye farmaceutverden” 
  

Lørdag d. 19. januar - søndag d. 20. januar 2019 

på Hotel Comwell Kolding 

  

  

● Vil du med til endnu en spændende weekend med fokus på din arbejdsplads på apoteket? 

● Vil du med til en weekend, hvor netop netværksdannelse er i fokus? 

● Vil du høre mere om, hvad der sker i apoteksverden og få gode ideer med hjem? 

  

Så læs bare videre…. 

  

Vi skal drøfte de forandringer, som strømmer ind over os og se på de muligheder og udfordringer 

som de giver os.  

Vi har gjort os umage med at sammensætte et spændende program, som løbende opdateres på 

vores egen hjemmeside: www.apoteksfarmaceutkongres.dk 

  

Tilmelding og betaling foregår kun via hjemmesiden. Vi glæder os endnu engang til at byde jer alle 

velkommen. 

  

  

De bedste hilsner fra 

  

  

Bestyrelsen for Sektion for Samfundsfarmaci, 

under Danmarks Farmaceutiske Selskab. 
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Kig til Skotland for at finde 
en rollemodel for fremtidens 
danske sundhedsvæsen 

Skotske Glasgow er et rigtig godt sted at kigge hen, når man skal søge inspiration til 
udvikling af det danske sundhedsvæsen. Det oplevede jeg rent praktisk, da jeg var 
der for nylig som deltager i den årlige internationale farmaceutkongres, FIP. 

Det er altid inspirerende at møde kollegaer fra lande, hvor de gør tingene anderle-
des end herhjemme. Fx talte jeg med generalsekretæren for den irske apotekerfor-
ening IPU, Darragh J O’Loughlin, om deres velfungerende ordning med vederlagsfri 
udlevering af sygehusmedicin på apoteket. Det er en ordning, som vi i Danmarks 
Apotekerforening arbejder for at få gennemført herhjemme også, da den vil gøre 
hverdagen lettere for mange patienter i ambulant behandling.

Men også på et overordnet plan kan man kigge til Skotland for at blive inspireret. 
Dels minder Skotland på mange måder om Danmark, bl.a. når det kommer til ind-
byggertal. Og dels har Skotland for nylig gennemført den største sundhedsreform 
siden 2. Verdenskrig, som blandt andet har medført en imponerende integration 
mellem sygehuse og resten af sundhedsvæsenet. Skotterne har gjort, hvad den dan-
ske regering ønsker at gøre – de har skabt langt større sammenhæng i sundhedssek-
toren.

Jeg læste for nylig en artikel om den danske farmaceut Pernille Sørensen, der har 
bosat sig i Skotland. Hun beskriver en misundelsesværdig hverdag på sin arbejds-
plads, Queen Elizabeth University Hospital i Glasgow, hvor faggrupperne samarbej-
der med tillidsfuld respekt for hinandens faglige kompetencer. Hun har selv bygget 
oven på sin baggrund som farmaceut og videreuddannet sig derhen, hvor hun har 
lov til at ordinere medicin til patienterne helt på linje med lægerne. Hun har spe-
cialiseret sig så langt, at hun nu driver sin egen klinik på hospitalets hjerteafsnit, 
hvor både patienter og læger spørger hende til råds om lægemidler. 

Pernille Sørensen har en fortid i den danske sygehusfarmaci, og allerede som nyud-
dannet farmaceut var hendes interesse og viden indenfor klinisk farmaci stor. Hun 
har haft en imponerende karrierevej, som de færreste af os kan hamle op med. Men 
vores femårige universitetsuddannelse som farmaceut giver os alligevel en unik vi-
den om lægemidler, som samfundet sagtens kan udnytte bedre. Eksempelvis er det 
på den politiske dagsorden, at apoteksfarmaceuter i visse tilfælde skal kunne genor-
dinere specifikke typer af lægemidler til kronikere i stabil behandling. Det er et 
skridt i den rigtige retning mod et sundhedsvæsen, der på samme tid er mere agilt 
og sammenhængende – og har den enkelte borgers behov i absolut centrum.

Systemet med behandlerfarmaceuter bygger på gode erfaringer fra udlandet. Og det 
fungerer i Skotland. Så det kan også komme til at fungere i Danmark.

 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening
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Demens

154 apoteker er blevet demensvenlige det 

seneste år. Et af dem er Sct. Hans Apotek i 

Odense, hvor tilgangen til kunder med 

demens i dag er ændret.

Af Lotte Edberg Loveless

Det demensvenlige apotek er kommet for at 
blive. Efter kampagnen i 2017 relancerer 

Apotekerforeningen og Alzheimerforeningen nu 
deres samarbejde i forbindelse med Huske-
dagen den 22. september.

”At støtte op om mennesker, der lider 
af demens, er en vigtig og fælles sag. 
Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet 
med Alzheimerforeningen,” siger Birthe 
Søndergaard, som er sundhedsfaglig direk-
tør i Apotekerforeningen. Hun fortsætter:

”Demens er stadig en utrolig tabubelagt syg-
dom. Vi håber, de demensvenlige apoteker kan bi-
drage til, at mennesker med demens længst muligt 
kan leve et aktivt liv der, hvor de bor.” 

For at blive demensvenligt skal apotekets ansatte 
sammen gennemgå det morgenmøde-materiale, 
som ligger på medlemsnettet. Det indeholder viden 
om demens og om, hvordan sygdommen påvirker 
de ramte, samt råd om, hvad apoteket kan gøre for 
at hjælpe demente kunder og deres pårørende. 

Hidtil har 154 af landets hovedapoteker taget 
imod tilbuddet om at blive demensvenlige. Det sva-
rer til omkring 70 procent af Danmarks apoteker.

”Det er utroligt flot, at så mange bakker op. Vi vil 
gerne tage hånd om de demensramte og deres pårø-
rende på en respektfuld måde. Den øgede indsigt 

betyder, at personalet i højere grad ved, hvad de har 
med at gøre,” siger Birthe Søndergaard.

Fra famlen til forståelse

Et af de apoteker, som valgte at sige ja tak, da til-
buddet sidste år blev lanceret, er Sct. Hans Apotek i 
Odense.

”Vi ville gerne gøre det bedre. Førhen har vi følt 
os lidt famlende, når vi skulle betjene demente 
kunder. Det har også gjort indtryk, at flere medar-

bejdere har haft demens tæt inde på livet i den 
nærmeste familie,” fortæller apoteker Char-

lotte Brun fra Sct. Hans Apotek.
Hele personalet er blevet introduceret 

til det materiale, som blev udarbejdet i 
forbindelse med kampagnen, og har ud 
fra det diskuteret apotekets daglige prak-

sis i forhold til demente kunders særlige 
problemstillinger.

”Vi har fået større viden og en ny forståelse af 
sygdommen. Dermed ikke sagt, at vi nu har en fær-
dig manual, for den findes ikke. En del af essensen 
er netop, at demens kan komme til udtryk på så 
mange forskellige måder,” siger hun.

Nogle har problemer med sproget, andre kan ikke 
holde styr på medicinen. Nogle er indadvendte, 
mens andre skælder ud og råber.

”Vi er blevet bevidste om, hvor vigtigt det er, at vi 
bevarer roen, er tydelige og ikke giver for mange be-
skeder på en gang, når vi kommunikerer med de-
mente kunder,” siger Charlotte Brun.

Snigende demens

Blandt apotekets kunder er en ældre mand, som 
gennem en længere årrække er kommet på Sct. 

Øget viden giver 
bedre forståelse 
for demente kunder
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mens tæt inde på livet i den nærmeste familie.”
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Hans Apotek. Det sidste par år er han begyndt at 
dukke op mange gange ugentligt og siger, han skal 
hente medicin, så den er klar, når sygeplejersken 
kommer. 

”Han glemmer, at medicinen allerede er hentet. 
Førhen har vi, når der var travlt, nok været lidt irri-
terede. Vi forstod ikke, hvorfor han blev ved at 
komme,” siger Charlotte Brun og fortsætter:

”Sygdommen er kommet snigende. Han taler 
langsommere og er mere indadvendt. I dag kan vi 
se mønstret i symptomerne og er blevet bedre til at 
hjælpe ham, fordi vi ved, hvad det handler 
om. Det giver en helt anden indgangsvin-
kel til dialogen. Vi får stille og roligt for-
sikret ham om, at der er styr på det hele, 
og han går hjem igen.” 

Opmærksomheden på demente kun-
der er i dag en indarbejdet del af apote-
kets hverdag.

”Generelt er vi mindre berøringsangste end 
tidligere og italesætter demens på en helt anden må-
de. Både i kontakten til kunderne og ved at ’vende’ 
kundeoplevelser med hinanden. Når vi bliver ringet 
op af en bekymret pårørende til en dement, som bor 
alene, er vi også mere direkte og klare i kommunika-
tionen. Det er nemmere at hjælpe, når man snakker 
åbent om tingene,” siger Charlotte Brun.

Målrettet formidling

For hende ligger det demensvenlige apotek i direkte 
forlængelse af apotekets kerneydelse.

”Apotekets fornemste opgaver er at have overblik 
og formidle den viden, vi har, til vores kunder. Så-
dan skal det også være i forhold til de demente: Vi 
skal se dem og hele tiden have fokus på, hvordan vi 
kommunikerer bedst og under hensyntagen til præ-
cis deres udfordringer. For alle kunder gælder, at jo 
mere vi ved om deres sygdom, jo bedre kan vi betje-

ne dem. Hos kunder med demens er de bløde 
værdier afgørende,” siger Charlotte Brun.

Apotekerforeningens sundhedsfaglige 
direktør glæder sig over, at indsatsen 
bærer frugt.

”Det er dejligt, at apotekerne målretter 
hjælpen til kunderne. Dermed er de for-

håbentlig med til at skabe tryggere rammer 
for demente og deres pårørende. Apotekerne er 

i kontakt med rigtig mange borgere, og det betyder 
meget, at vi lokalt over hele landet kan være med 
til at gøre en forskel,” siger Birthe Søndergaard, som 
håber, at relanceringen af kampagnen giver endnu 
flere lyst til at være med. n

Demens

Apotekets fornemste opgaver er at have overblik og formidle 

den viden, vi har, til vores kunder. Sådan skal det også være i for-

hold til de demente: Vi skal se dem og hele tiden have fokus på, 

hvordan vi kommunikerer bedst og under hensyntagen til præcis 

deres udfordringer. For alle kunder gælder, at jo mere vi ved om 

deres sygdom, jo bedre kan vi betjene dem. Hos kunder med de-

mens er de bløde værdier afgørende.”
Charlotte Brun, apoteker Sct. Hans Apotek
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Bente Møgelhøj fra Alzheimerforeningen 

har været med til at hjælpe det demensven-

lige apotek på vej med sine erfaringer som 

både pårørende og uddannet farmaceut.

Af Lotte Edberg Loveless

Et apoteksbesøg, der for andre kunder virker ba-
nalt, kan for et menneske med demens være 

en langt mere kompleks oplevelse.
”Bare det at træde ind ad døren er overvældende 

for mange. Du skal huske at trække et nummer og 
reagere, når det bliver råbt op. Du skal overskue 
rummet, og hvor tingene står. Er der mange menne-
sker, bliver du ekstra påvirket og stresset, og inden 
du når skranken, er du måske godt oppe at køre,” si-
ger Bente Møgelhøj, der er bestyrelsesmedlem i Alz-
heimerforeningen og også kender virkeligheden fra 
begge sider af skranken. Hun er uddannet farmaceut 
og var i ni år apoteker i Odense, men måtte stoppe, 
fordi hverdagen ikke længere hang sammen, da 
hendes nu afdøde mand fik Alzheimer. 

”Min egen mand blev meget vred, når 
han ikke kunne overskue tingene. Det 
kan virke voldsomt – for både de ansatte 
og andre kunder – når en kunde pludse-
lig råber højt og er udadreagerende,” si-
ger Bente Møgelhøj.

Personlig vidensdeling

Da samarbejdet mellem Alzheimerforeningen og 
Apotekerforeningen sidste år blev lanceret, skrev 
Bente Møgelhøj til apotekerne i Odense-området og 
tilbød at supplere det skriftlige kampagnemateriale 
med oplæg. 

”Det virkede oplagt. Jeg kunne koble min faglige 
indsigt med min viden om demens og bruge min 
personlige historie til at gøre de særlige problemstil-
linger konkrete,” siger hun.

Bente Møgelhøj har besøgt hvert apotek mindst to 
gange og været i kontakt med i alt 120 medarbejdere. 
”Jeg har oplevet stor velvilje og nysgerrighed fra 

Demente har brug for ekstra  opmærksomhed på apoteket

Demens

personalet og har forsøgt at give dem et indblik i, 
hvor svær og mærkværdig en hverdag som dement 
og pårørende er.”

Og den personlige vinkel gør indtryk. 
”Man husker bedre, når der kommer håndgribeli-

ge billeder på. Ved hvert møde er der også nogle, 
der er i berøring med demens i privatlivet – for ek-
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Demente har brug for ekstra  opmærksomhed på apoteket

sempel hos bedsteforældre.”

Tag undren alvorligt

Det skønnes, at der er omkring 87.000 demente i 
Danmark. Demens udmønter sig på vidt forskellige 
måder, alt efter hvilke centre i hjernen der er angre-
bet, og hvor fremskreden sygdommen er. Ikke to de-

mente er ens, og i sygdommens tidlige fase kan 
symptomerne være diffuse og svære at identificere. 
Også under et apoteksbesøg.

”Hvis en kunde fjumrer længe ved nummermaski-
nen eller i lang tid har gået hvileløst rundt med et 
nummer i hånden, er det en god idé lige at henven-
de sig til vedkommende. Men man skal være forbe-

Råd til 
kommunikationen 
med demente 
kunder

•  Smil og vær imødekom-
mende – også i krops-
sproget.

•  Tal roligt, vær tydelig og 
brug korte sætninger.

•  Bevar øjenkontakten og 
sørg for, at personen hele  
tiden føler sig inddraget i 
samtalen.

•  Gør det klart, at du gerne  
vil hjælpe.

•  Vær tålmodig.
•  Skab en god atmosfære.
•  Tag ikke kritik og vrede   

personligt.

Bente Møgelhøjs nu afdøde 
mand John fik Alzheimer. I 
dag er hun bestyrelsesmed-
lem i Alzheimerforeningen og 
bruger sin personlige historie 
og sin erfaring som farma-
ceut til at oplyse apoteker 
om, hvordan de kan blive 
mere demensvenlige. 



FARMACI 09 | OKTOBER 2018 | DEMENSVENLIGT APOTEK12

redt på, at det kan udløse en skideballe, og være be-
vidst om, at det ikke er personligt ment,” siger Ben-
te Møgelhøj.

Ikke bare kunder med Alzheimer-medicin på re-
cepten kan have brug for støtte. Kun halvdelen af 
Danmarks demente er nemlig diagnosticerede. Især 
enlige kan gå længe uden at få hjælp til deres syg-
dom.

”Her kan apotekerne også spille en rolle. Kender 
man sine kunder godt, har man mulighed for at rea-
gere, hvis man pludselig oplever en adfærd, der un-
drer én. Dybest set handler det om nænsomt lige at 
’stikke en finger i jorden’,” siger Bente Møgelhøj.

Rod i medicin

En typisk problemstilling blandt demente er, at de 
ikke får taget deres medicin. Nogle, fordi de sim-
pelthen glemmer det; andre, fordi de oplever bivirk-
ninger. Og endelig er der dem, som i et forsøg på at 
fortrænge sygdommen vælger medicinen fra i 
perioder.

”Når en demenspatient, hvis ordinati-
on hedder en tablet dagligt, kommer 
hver femte-sjette måned og henter 100 
tabletter, er der noget, som ikke stem-
mer,” siger Bente Møgelhøj.

Her er det vigtigt at have antennerne ude 
og forsøge at spørge ind til problemet. Apote-
kets personale kan opfordre kunden til at kontakte 
lægen, så der kommer styr på medicinen. Men ofte 
vil det være glemt, inden vedkommende kommer 
hjem. En medfølgende ægtefælle husker det heller 
ikke nødvendigvis. 

”Som pårørende til en dement får du, efterhånden 

som sygdommen skrider frem, hvad der svarer til 
’ammehjerne’, på grund af alt for lidt søvn og den 
konstante følelsesmæssige belastning. Nogle gange 
kan det hjælpe med en seddel, hvor der står: Husk 
at ringe til lægen!”

Apotekets personale kan også tilbyde at ringe til 
lægen. Det er en balancegang, hvor meget man skal 
blande sig, og det handler selvfølgelig også om res-
sourcer og prioriteringer på det enkelte apotek.

”Det vigtige er, at man tør reagere på det, man 
ser, og tale om det. Små praktiske ting kan virke 
uoverkommelige, når du er dement. Mange orker 
ikke at være syge og holde kontakt til lægen,” siger 
Bente Møgelhøj.

Bevar roen

Overordnet for det demensvenlige apotek er et fo-
kus på, at betjeningen foregår roligt og langsomt. 
Man sørger for hele tiden at holde øjenkontakt med 

den demente og forsøger at sikre sig, at kun-
den er med. 

Er kunden udadreagerende, handler det 
om ikke at hidse sig op, men i stedet be-
vare roen og få overblik over situatio-
nen, og hvad den kræver. 

”Har man en forståelsesramme om-
kring demens, kan man som regel skelne 

mellem, om der er tale om en almindeligt 
uforskammet eller påvirket person, eller om man 
står over for en frustreret dement, der er faret vild i 
sig selv. Den bedste læring får man ved at arbejde 
aktivt med problematikkerne i hverdagen og vænne 
sig til at tænke demensvenligt i forhold til kunder-
ne,” opsummerer Bente Møgelhøj. n

Demens

Det vigtige er, at man tør reagere på det, man ser, 

og tale om det. Små praktiske ting kan virke uoverkom-

melige, når du er dement. Mange orker ikke at være 

syge og holde kontakt til lægen.”

”
Bente Møgelhøj, bestyrelsesmedlem Alzheimerforeningen
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Gode medicinvaner 
grundlægges i barndommen.

Det gør de dårlige også. 

Medisund
Fornuft

Gode medicinvaner for skolebørn

Danske børn og unges forbrug af smertestillende medicin er bekymrende 
højt. Samtidig er deres viden om medicin, og hvordan man omgås den på 
en fornuftig måde, meget lille. Det er et sundhedsmæssigt problem, som vi 
gerne vil være med til at rette op på. Vi har lavet et 2-timers forløb med leg 
og læring for 5./6. klasse, som kan indgå i den obligatoriske viden om sund-
hedsadfærd. Der er også mulighed for at få besøg fra et lokalt apotek.

Se mere på medisundfornuft.dk
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Sundhedsministeren ønsker at hæve antal-

let af danskere i risikogrupperne, der bliver 

vaccineret mod influenza. Apotekerne kan 

hjælpe endnu flere, hvis farmaceuter og 

farmakonomer på apotekerne selv kan 

forestå vaccinationerne.

Af Louise Dissing Schiøtt og Kathrine Læsøe Engberg

Det er influenzatid igen, og det betyder, at det er 
tid til at få et stik i overarmen – særligt hvis 

man tilhører en risikogruppe. Sidste år nåede vacci-
nationsprocenten i Danmark op på 50 for risiko-
grupperne, som tæller alle over 65 år, kronisk syge, 
overvægtige med et bmi over 40, gravide kvinder i 
2. og 3. trimester samt folk med nedsat immunfor-
svar. Men der er stadig lang vej til WHO’s mål om 
75 procent vaccinerede inden for risikogrupperne. 

”Vi tilslutter os WHO’s mål og vil meget gerne ha-
ve, at flere bliver vaccineret. En influenzavaccinati-
on kan gøre en stor forskel for borgere i risikogrup-
perne. Eksempelvis ved vi, at 95 procent af de pa-
tienter, som indlægges med alvorlig influenza, er i 
en risikogruppe, og over 63 procent af de indlæggel-
ser, vi så sidste sæson, var hos borgere, som ikke var 
vaccineret mod influenza. Mange af de indlæggelser 
kan undgås, hvis folk bliver vaccineret,” fortæller 
Astrid Keur Devantier, der er fuldmægtig i Sund-
hedsstyrelsen. 

Apotekerne bidrog i 2017 med vaccination af 
43.000 borgere, og der er ingen tvivl om, at det tal 
kan blive endnu højere, men det kræver ændringer 
i de nuværende regler, påpeger Anne Kahns, for-
mand for Danmarks Apotekerforening. 

”Vaccination på apoteket gør det lettere for borge-
re i risikogrupperne at gå ind fra gaden på deres lo-
kale apotek og blive vaccineret og få rådgivning af 
sundhedsfagligt personale. Derfor ønsker vi, at reg-

Apotekerne vil hjælpe med at  hæve vaccinationsraten
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Apotekerne vil hjælpe med at  hæve vaccinationsraten
lerne bliver ændret, således at farmakonomer og far-
maceuter på apoteket ikke længere er afhængige af 
uddelegering fra en læge, men kan uddanne sig og 
opnå opgavespecifik autorisation til selvstændigt at 
vaccinere mod udvalgte sygdomme. Der er ingen 
tvivl om, at det vil øge vaccinationsraten, så vi kan 
komme tættere på WHO’s målsætning,” siger Anne 
Kahns.

Fokus på kronikere

I år har Sundhedsstyrelsen igen særligt fokus på at 
få flere kronikere vaccineret mod influenza. 

”Vi kan se, at der er en stigning i antallet af vacci-
nationer, som bliver givet til mennesker med en 
kronisk sygdom, og det er jo positivt, men der er 
stadig lang vej til målet om en dækning på 75 pro-
cent. Mange i risikogrupperne er ikke opmærksom-
me på, hvor alvorligt det kan være for dem at blive 
ramt af influenza. Personer i risikogrupperne har ty-
pisk et svækket immunforsvar. De risikerer derfor at 
blive alvorligt syge af influenza, hvis ikke de bliver 
vaccineret. Derfor vil vi gerne nå ud til flere kroni-
kere,” siger Astrid Keur Devantier fra Sundhedssty-
relsen. 

For at løfte kronikergruppen har Sundhedsstyrel-
sen haft møder med Hjerteforeningen og med Ast-
ma-Allergi Danmark for at styrke samarbejdet. Der 
er allerede tradition for, at relevante patientorgani-
sationer informerer om influenzavaccinen, men 
Sundhedsstyrelsen vil med yderligere informations-
materiale være med til at sikre, at alle kronikere bli-

ver opmærksomme på muligheden for at blive vac-
cineret. Og her kan det lokale apotek også yde et 
værdifuldt bidrag. 

”Apotekerne møder netop kronikerne, når de 
henter medicin. Den rådgivning, der foregår over 
apoteksskranken, er uundværlig og kan være med 
til at sørge for, at endnu en kroniker bliver vaccine-
ret. Hvis borgeren ovenikøbet kan blive det på ste-
det, så er vi nået langt,” siger Anne Kahns. n

Fakta om influenzavaccinen:

•  Influenzavaccination anbefales fra oktober og året 
ud. Hvis vaccinationen gives for sent, kan man ri-
sikere ikke at kunne nå at opbygge tilstrækkelig 
immunitet, før man udsættes for smitte. Hvis vac-
cinationen derimod gives før oktober, vil beskyt-
telsen være dårligere sidst i influenzasæsonen.

•  Vaccinationen skal fornys hvert år for at oprethol-
de mængden af antistoffer. Vaccinen beskytter i 
6-12 måneder.

•  Vaccinen bliver hvert år tilpasset til den type influ-
enza, der med størst sandsynlighed vil florere glo-
balt den kommende sæson. Tilpasningen udføres 
af et globalt netværk af centre under WHO. 

•  Når vaccinen passer med de influenzavirus, der er i 
omløb, forebygger vaccination 70-90 pct. af syg-
domstilfælde forårsaget af influenzavirus hos yng-
re, raske personer.

•  Hos ældre personer er beskyttelsen mod alminde-
lig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen 
mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggel-
ser og dødsfald hos ældre er dog op til 50 pct. 

Kilder: Statens Serum Institut, sst.dk

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

Vaccination på apoteket gør det lettere for borgere i risi-

kogrupperne at gå ind fra gaden på deres lokale apotek og 

blive vaccineret og få rådgivning af sundhedsfagligt perso-

nale. Derfor ønsker vi, at reglerne bliver ændret, således at 

farmakonomer og farmaceuter på apoteket ikke længere er 

afhængige af uddelegering fra en læge.”

”
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”

Med Apo-stat har apotekerne fået et tids-

svarende digitalt værktøj, som gør det 

muligt at skræddersy statistikker og få et 

bedre overblik. Og man kan stadig få 

samme statistik som i Private Rum. 

Af Kathrine Læsøe Engberg

Er der én bestemt ugedag i den forgangne uge, 
hvor ventetiden har været længere end på de 

øvrige dage? Hvordan fordeler antallet af kunder sig 
over en dag? Og hvor mange kasser skal være åbne 
for at undgå ventetid?

Med Apo-stat får den enkelte apoteker bedre mu-
lighed for både at have fingeren på pulsen og at 
analysere en udvikling over tid, forklarer økono-
misk konsulent i Danmarks Apotekerforening Luise 
Bastholm Kristoffersen.

”Vi oplever, at nogle apotekere har haft brug for 
flere og mere detaljerede informationer om deres 

forretning, mens andre ønsker de samme statistik-
ker som hidtil, og i det nye system kan vi imøde-
komme begge ønsker. I Apo-stat får apotekerne ad-
gang til de samme oplysninger som i Private Rum – 
og mere end det,” forklarer hun. 

Nye funktioner

I Apo-stat har apotekeren via internettet adgang til 
12 rapporter, hvoraf otte af dem allerede er kendt 
fra Private Rum. To af de nye rapporter, der ikke fin-
des i Private Rum, er ’sundhedsydelser’, som er en 
specialiseret oversigt over antallet af sundhedsydel-
ser, apoteket har leveret, og ’kundestrøm’, hvor 
man ud fra kundestrømmen kan beregne, hvor 
mange kasser man har behov for at have åben. Her-
udover kan apotekeren blandt andet se daglige op-
dateringer over ventetid. I nogle rapporter kan bru-
geren sætte egne parametre. For eksempel i vente-
tidsrapporten per uge, hvor ventetiden kan holdes 
op mod apotekets egne mål, og i kundestrømsrap-
porten, hvor brugeren selv kan sætte et normtal for 

Apo-stat giver bedre overblik 
over flere informationer

For mig er Apo-stat mere 

brugbart end Private Rum. Over-

skueligheden er større, og jeg får 

bedre og dybere analyser af nøgle-

tallene. Jeg bruger ikke lang tid 

på det, men kan hurtigt danne 

mig et overblik og se, om noget 

fraviger normalen, og så dykke 

ned i det og finde forklaringen.”

 Mads Korsholm, apoteker Roskilde Dom Apotek
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”ekspeditioner per time. Og så kan apotekeren som 
noget nyt vælge, hvilken type af rapporter medar-
bejderne skal have adgang til. 

”Apotekeren kan differentiere, hvilke informatio-
ner de enkelte medarbejdere skal have adgang til i 
Apo-stat. Vi opererer med fire forskellige adgangsni-
veauer, og det gør det let for den enkelte apoteker at 
uddelegere ansvarsområder, således at den vente-
tidsansvarlige eksempelvis kan følge ventetidsstati-
stikken tæt, og medarbejderen, der er ansvarlig for 
sundhedsydelser, kan få adgang til den statistik, 
uden at de samtidig får adgang til omsætningstal. 
På den måde er alle medarbejdere underrettet om li-
ge netop dét, de har behov for at vide,” siger Luise 
Bastholm Kristoffersen.

Løbende tilpasninger

Apotekerforeningen begyndte i foråret 2017 at tage 
Apo-stat i brug, og siden da er der sket en del tilpas-
ninger og udbygninger af statistiksystemet – og flere 
vil løbende komme, fortæller Luise Bastholm Kri-
stoffersen.

”Jo mere man bruger et værktøj, jo mere bliver 
man klar over sine behov. Derfor er det en uvurder-
lig hjælp for os, når apotekerne melder ind, hvad de 

Jeg værdsætter, at Apoteker-

foreningen er lydhør og åben for, 

at man kan komme med ændrin-

ger. Jeg savnede for eksempel en 

ny fane i en af rapporterne, og den 

funktion arbejdes der nu på.” 
Jacob Grønne, apoteker Vojens Apotek

mangler. I modsætning til Private Rum har vi i Apo-
stat mulighed for at foretage ændringer i opsætnin-
gen, så det matcher behovet, og vi har allerede fore-
taget en del tilpasninger her i startfasen. Men det 
betyder ikke nødvendigvis, at vi er i mål. Vi vil me-
get gerne høre fra brugerne, hvad de måtte mang-
le.”

En af de brugere, som har henvendt sig med æn-
dringsforslag til Apo-stat, er apoteker Jacob Grønne, 
som har Vojens Apotek.

”Jeg værdsætter, at Apotekerforeningen er lydhør 
og åben for, at man kan komme med ændringer. Jeg >
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savnede for eksempel en ny fane i en af rapporter-
ne, og den funktion arbejdes der nu på,” siger han. 

Da Jacob Grønne fik at vide, at der var et nyt 
værktøj til rådighed, syntes han umiddelbart, at det 
lød spændende, men han føler sig bedst hjemme i 
Private Rum. Eksempelvis savner han PDF-filerne 
med omsætningstal. Også selvom de samme tal er 
tilgængelige i Apo-stat og med få klik kan laves til 
PDF-format.

”Jeg savner stadig PDF-filerne med omsætningstal, 
som lå klar til at printe i Private Rum. Det var lette-
re. Apo-stat er mere teknisk, vi skal selv trække det 
ud og omforme det. Jeg savner lidt det, jeg kendte, 
men det er nok et spørgsmål om at bruge tid på at 
sætte sig ind i det nye. Jeg tror, vi skal oplæres i det, 
så vi bedre kan gennemskue det,” siger Jacob Grøn-
ne. 

Han forklarer, at han kigger på nøgletallene en 
gang om ugen, og bortset fra PDF-filerne, som han 
mangler, kan han godt se fordele ved Apo-stat. 

”Det er rart, at vi får noget, vi selv kan designe, så 
det passer til hver enkelt, og nogle ting er blevet let-
tere. Den anden dag havde jeg behov for at se på 
ABC-fordelingen og trække det over i et Excel-ark, 
og det var nemt. Det kunne jeg ikke i Private Rum,” 
forklarer han. 

Apo-stat går mere i dybden

I Roskilde har apoteker Mads Korsholm taget Apo-
stat til sig. Han har Roskilde Dom Apotek plus de 
tre filialer City 2 Apoteket, Hyrdehøj Apotek og Ta-
astrup Torv Apotek og har derfor brug for et hurtigt 
overblik. 

”For mig er Apo-stat mere brugbart end Private 
Rum. Overskueligheden er større, og jeg får bedre 
og dybere analyser af nøgletallene. Jeg bruger ikke 
lang tid på det, men kan hurtigt danne mig et over-
blik og se, om noget fraviger normalen, og så dykke 
ned i det og finde forklaringen,” siger han.

For Mads Korsholm var det ikke uvant løbende at 
benytte sig af statistikker som dem i Apo-stat. Han 
har nemlig tidligere været regionschef for 27 apote-
ker i Norge, og her anvendte man et lignende sy-
stem. 

”Apo-stat giver særligt værdifuld viden, hvis man 
har flere enheder og nogle gange har brug for at dif-
ferentiere mellem de respektive enheder og dertil-

Oversigt over, hvor tabeller fra 
Private Rum kan ses i Apo-stat: 

•  Benchmarkanalyser (svarer til regnskabsbench-
mark)

•  Omsætningsstatistik (svarer til omsætningstabel-
ler – enkelt måned)

•  Omsætningsgrafik (svarer til produktivitet)
•  Lønstatistik 
•  ABC-statistik
•  Ventetidsmålinger (svarer til ventetider)
•  Ventetidsmålinger (svarer til ventetid, ugerapport)
•  Indberetning/afgift (svarer til afgift-/tilskuds-rap-

port) 

 
Hvad er der sket af forbedringer af 
Apo-stat siden lanceringen?

Apo-stat blev lanceret i maj 2017 med en rapport 
for ventetid. Siden da er der kommet mange flere 
rapporter, og der er lavet en del tilpasninger og for-
bedringer af Apo-stat:
•  I efteråret 2017 blev Apo-stat tilgængelig via inter-

nettet – det er derfor nu også tilgængeligt, når 
man ikke er på apoteket.

•  Alle de statistikker, der lå i Private Rum, ligger nu 
også i Apo-stat.

•  Svartiderne er blevet væsentligt kortere.
•  Rapporterne er blevet tilpasset efter ønsker fra 

brugere.
•  Der er oprettet fire brugerniveauer, der giver ad-

gang til forskellige statistikker (apoteker, fuld ad-
gang, delvis adgang og bogholder).

•  Der er blevet udviklet flere nye rapporter, blandt 
andet en ventetidsstatistik til tablet, som er til-
gængelig via en app. 

hørende KPI’er,” siger Mads Korsholm, som i Apo-
stat også har benyttet sig af muligheden for at give 
adgang på forskellige niveauer til sine medarbejde-
re. Koncernsouschefen og bogholderen har fået fuld 
adgang, mens mellemledere har delvis adgang og 
eksempelvis kan følge kundestrøm og ventetider. 

”Det er et godt værktøj, og vi bruger statistikkerne 
aktivt på vores møder. På den måde er vi alle helt 
opdaterede på, hvor vi bevæger os hen,” siger Mads 
Korsholm og tilføjer: 

”Særligt efter Apotekerloven i 2015 synes jeg, at 
det er blevet en nødvendighed at holde skarpt øje 
med udviklingen.” n
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GF Pharma · www.gf-pharma.dk
Strandvejen 59 · 2100 København Ø 
Tlf. 70 20 05 47

Husforsikring med 
overskud til dig

Hos GF Pharma guider vi dig  
til den rigtige forsikring 
GF’s husforsikring kan modstå lidt af hvert, og vi 
sørger for at justere den præcist til dit behov. 

Du får rabat, hvis du forebygger vandskade og 
brand, og oveni får du selvfølgelig del i over-
skuddet, når vi har gjort årets skaderegnskab 
op. Det kalder vi overskud til hinanden.

Hvis man har 
spørgsmål eller forslag 
til ændringer

Hvis man som bruger har for-
slag til forbedringer af de eksi-
sterende rapporter eller ønsker 
om helt nye rapporter, modta-
ges de meget gerne. Brugerne er 
meget velkomne til at kontakte 
Flemming Randløv (fr@apote-
kerforeningen.dk) eller Luise 
Bastholm Kristoffersen (lbk@
apotekerforeningen.dk). Det 
gælder også, hvis man har 
spørgsmål til brugen af Apo-stat.  

Her kan du lære   
mere om Apo-stat

•  Information om Apo-stat er 
samlet på Apo-stat-siden på 
medlemsnettet. 

•  Flere kredse er blevet introdu-
ceret til Apo-stat på et kreds-
møde eller lignende, og Apote-
kerforeningen kommer gerne 
ud og fortæller om brugen af 
Apo-stat.

•  På Apotekerkonferencen i no-
vember 2018 vil der være en 
parallelsession om Apo-stat.

I Apo-stat er det muligt hurtigt at danne sig et overblik over apotekets ventetid.

I Apo-stat kan apotekerne se deres egen ABC-statistik og sammenligne sig med andre apoteker. 

APO-STAT | FARMACI 09 | OKTOBER 2018
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Dorthe Fogh Iversen stoppede ved udgan-

gen af september som apoteksudviklingsdi-

rektør i Danmarks Apotekerforening. Hun 

ser tilbage på ti gode år, hvor hun om 

nogen har været helt tæt på apotekerne.  

Af Kathrine Læsøe Engberg

Jeg skal uddannes inden for apoteks-
verdenen.” Sådan sagde Dorthe Fogh 
Iversen efter blot én dag i 9-klasses 

praktik på Vojens Apotek. Og efter tre dage som 
praktikant havde hun udstukket sin vej. ”Jeg skal 
være farmaceut,” lød det over aftensbordet til foræl-
drene, som hverken var akademikere eller havde 
sundhedsfaglig baggrund.

”Der var produktion på apotekerne dengang, og 
jeg fik lov til at stå i laboratoriet og lave mine egne 
øjendråber og salver. Jeg kunne godt lide kombinati-
onen af det praktiske, det videnskabelige og det 
håndgribelige – at det, jeg stod og lavede, havde be-
tydning for en kunde i sidste ende. Efter fem dage på 
apotek var jeg simpelthen grebet af den hellige ild,” 
fortæller Dorthe Fogh Iversen, der holdt flammen i 
live, tog turen fra fødebyen Gabøl i Sønderjylland til 
København og blev færdig som farmaceut fra Køben-
havns Universitet i 1993. Herefter arbejdede hun en 
årrække i lægemiddelindustrien blandt andet med 
klinisk afprøvning af lægemidler, salg og marketing 
samt market access. Hun sluttede i en lederstilling i 
Pfizer Danmark, inden hun i 2009 blev apoteksud-
viklingsdirektør i Danmarks Apotekerforening.

”Da jeg tiltrådte, var jeg pinligt bevidst om, at det 
var 16 år siden, at jeg havde stået bag apoteksskran-
ken som apoteksassistent på Apoteket Svalen på 
Nørrebro, hvor jeg arbejdede under min studietid, 
siger Dorthe Fogh Iversen og fortsætter: 
”Min fornemste opgave har været at forstå apote-

kernes hverdag, deres behov og eventuelle udfor-
dringer. Derfor gjorde jeg lige fra begyndelsen me-
get ud af at komme ud og besøge apotekerne. Man 
får uvurderlig viden ved rent faktisk selv at være til 
stede og ved at lytte.” 

Medlemsbrillen

Det ’farmaceutiske feltarbejde’ har hun holdt fast i 
de sidste ti år, hvilket i dag betyder, at hun er på 
fornavn med størstedelen af de 204 apotekere. Hun 
har trykket hænder og drukket kaffe med dem, lyt-
tet til deres tanker og ved nøjagtigt, hvordan både 
apoteksbutikkerne og deres baglokaler ser ud. Sær-
ligt ét møde med en apoteker erindrer hun tydeligt. 
Apotekeren havde bedt om at få rådgivning, da hun 
havde problemer med arbejdsmiljøet og utilfredse 
medarbejdere på apoteket. 

 ”Der var en anspændt stemning på apoteket, som 
jeg mærkede så snart, jeg trådte ind ad døren. Og jeg 
mødte en meget magtesløs apoteker,” fortæller Dor-
the Fogh Iversen, som havde en to timer lang coa-
ching- og sparringsseance med apotekeren. Og det 
var netop det personlige møde, de gode ledelsesråd 
og spørgsmål, der skulle til, for at apotekeren gen-
vandt håbet om, at hun kunne vende situationen. 

”Hun var helt forundret over, hvad de to timer 
havde betydet for hende, og hun gik fra at være 
modløs til at være motiveret. Det understregede for 
mig vigtigheden af at være til stede, når medlem-
merne har brug for det,” siger Dorthe Fogh Iversen.   

Kongstanken om altid at forsøge at sætte sig i 
apotekernes sted har betydet, at hun på kontoret i 
Bredgade har indført begrebet ’medlemsbrillen’, 
som er den, alle medarbejdere bestræber sig på at se 
igennem i deres daglige arbejde. 

”Vi skal levere synlig og målrettet service, som 
hjælper vores medlemmer til at drive en udviklings-
orienteret og sund forretning. Sagt med andre ord 
skal faglighed og forretning gå hånd i hånd. Det 

Ti år helt tæt 
på apotekerne

”
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skal simpelthen gennemsyre vores måde at tænke 
på,” siger Dorthe Fogh Iversen. 

Hun forklarer, at det kan være alt lige fra at forstå, 
at man ikke skal ringe til apotekerne i frokostpau-
sen, hvor de ofte har allermest travlt med kunder, 
til udvikling af et karrieresite, der har værdi for alle 
apoteker. 

Ændringer i branchen

Når man som Dorthe Fogh Iversen har haft med-
lemsbrillen på i ti år, er det tydeligt at se, at der er 

sket en ændring i apotekernes hverdag. 
”Tid er i endnu højere grad blevet en ressource 

også i apotekssektoren. Jeg oplever, at flere apote-
kere end tidligere udtrykker større grad af pres på 
virket som apoteker. Mange deltager i den daglige 
drift på et krævende niveau. Det bevirker selvfølge-
lig, at det er nogle andre ting, de efterspørger fra 
Apotekerforeningen,” siger Dorthe Fogh Iversen. 

Hun fortæller, at det for eksempel kommer til ud-
tryk i efterspørgslen på kurser. Apotekerne har sta-
dig fokus på at udvikle deres medarbejderes kompe- >

Dorthe Fogh Iversen



24 FARMACI 09 | OKTOBER 2018 | PORTRÆT

tencer, men er også helt naturligt optaget af, hvor-
dan det kan gøres med respekt for tid. Eksempelvis 
kan et webinar være et glimrende alternativ til en 
kursusdag – det kræver mindre tid, det kan ’afhol-
des’ på apoteket, og udbyttet er ofte meget konkret 
og værdifuldt. 

Udviklingen har været gradvis, men hvis Dorthe 
Fogh Iversen skal pege på ét markant skifte i bran-
chen, kom det med Apotekerloven i 2015.

”Der uddannes forholdsvis få farmaceuter i Dan-
mark, og det bevirker selvfølgelig, at apotekerne 
kender hinanden på kryds og tværs af årgange. Men 
Apotekerloven har ændret på relationerne apoteker-
ne imellem og måske gjort, at man ikke helt i sam-
me grad er interesseret i sparring i forenings- og kur-
sussammenhænge. ”Man er gået fra at være kolleger 
til også at være konkurrenter i større udstrækning 
end tidligere.” Det behøver ikke nødvendigvis at 
være noget dårligt, men det er den væsentligste æn-
dring, jeg har iagttaget,” siger Dorthe Fogh Iversen.  

Til gengæld har Apotekerloven også medført, at 
apotekerne har fået en større legitimitet, hvilket 
glæder hende: 

”Branchen bevæger sig ind som en stadig større 
aktør på den sundhedsfaglige arena, og jeg tror kun, 
at den vil blive endnu tættere knyttet til sundheds-
sektoren i fremtiden.” 

Det næste kapitel

Beslutningen om at stoppe som apoteksudviklings-
direktør har ikke været let for Dorthe Fogh Iversen, 
som har værdsat at arbejde sammen med kollegerne 
i sekretariatet, apotekere og andre aktører i bran-
chen. Det har krævet mange overvejelser og mange 
samtaler med ægtemanden. Og selvom det er vemo-
digt at sige farvel til dét, man har brændt for de se-
neste ti år, er hun afklaret. 

”Jeg har virkelig værdsat de sidste ti år i Apoteker-
foreningen, men i den seneste tid er lysten til at 
prøve mig selv af i en ny sammenhæng vokset, og 
når de tanker melder sig, er det vigtigt at lytte. Jeg 
er 51 år, så hvis jeg skal nå at lave et eller to karrie-
reskift, så er det nu,” siger Dorthe Fogh Iversen og 
fortsætter:  

”Jeg skal bruge tid på at tænke mig om og finde 
det næste job, som er rigtigt for mig. Jeg håber, at 
jeg kan finde et job, hvor jeg kan bruge min viden 
og erfaring konstruktivt, og det ville da kun være 
dejligt, hvis det var et job, der fortsat havde berø-
ring med apotekssektoren.”  

Dorthe Fogh Iversen havde sidste dag i Apoteker-
foreningen den 28. september. Hun ved ikke, hvad 
næste kapitel i karrieren er, men hun er ikke i tvivl 
om, hvad hun skal lave på sin første fridag. Den 
skal tilbringes i lænestolen, hvor hun med et tæppe 
om sig og en kop kaffe inden for rækkevidde vil læ-
se murstensromanen ’Stillidsen’, som hun har fået 
af sine medarbejdere. n

Dorthe Fogh Iversen

1993  Uddannet som cand. Pharm fra 
 Københavns Universitet 
1993-1997 Klinisk monitor i MSD Danmark
1997-2001 Produktchef i MSD Danmark
2001-2003 Produktchef i Pfizer Danmark
2004-2005 Salgschef i Pfizer Danmark
2006-2009 Kundechef med ansvar for 
 market access i Pfizer Danmark
2009-2018 Apoteksudviklingsdirektør i 
  Danmarks Apotekerforening 

 
Dorthe Fogh Iversen bor i Holte,  
er gift og har to børn

Jeg har virkelig værdsat de sidste ti år i Apoteker-

foreningen, men i den seneste tid er lysten til at prøve 

mig selv af i en ny sammenhæng vokset, og når de 

tanker melder sig, er det vigtigt at lytte.”

”
Dorthe Fogh Iversen
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Månedens case

Methotrexate er et 
risikosituationslægemiddel 

•  Methotrexat (MTX) i tabletform til gigt- og psoria-
sisbehandling er et risikosituationslægemiddel på 
grund af den atypiske dosering: Én gang ugentligt 
i stedet for én gang dagligt.

Øget opmærksomhed på doseringen

•  Lægemiddelstyrelsen har skærpet kravene til pro-
ducenterne, således at MTX-pakningerne fremover 
skal markeres tydeligt og visuelt med budskabet 
om, at MTX skal doseres én gang ugentligt.

•  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 12. juni 
2018 sendt et orienteringsbrev til kommunerne og 
regionerne om at sikre arbejdsgange omkring MTX. 

Anvendelse 

•  Dosering: Én gang om ugen på samme dag hver 
uge. Tabletterne skal indtages 1 time før eller 1½-2 
timer efter et måltid.

•  Glemt dosis: 
 ·  Hvis man glemmer en dosis, kan den tages 1-2 

dage efter den normale doseringsdag. 
 ·  Hvis man glemmer en dosis, og der er gået mere 

end 2 dage, skal dosis springes over. 
•  Effekten af MTX ses efter 4-12 ugers behandling. 

Bivirkninger ved MTX

•  Almindelige bivirkninger er bl.a. nedsat appetit, 
kvalme, opkast, mavesmerter, forhøjet leverenzy-
mer og træthed.  

 ·  Nedsat appetit og kvalme kan eventuelt mindskes 
ved at tage MTX efter maden. 

 ·  Det er vigtigt at informere lægen, hvis der ople-
ves bivirkninger.

•  Folinsyre mindsker risikoen for bivirkninger. 
 ·  Må ikke tages samtidig med MTX. 
 ·  Skal tages minimum 12 timer efter MTX (det an-

befales, at tage folinsyre på dage, hvor MTX ikke 
anvendes). 

Apotekets rolle

•  Idéer til, hvordan apoteket kan fremme patientsik-
kerheden og mindske utilsigtede hændelser:

 ·  Rådgivning ved HVER udlevering af MTX, hvor 
det sikres at borgeren kender til:

  ·  Korrekt anvendelse.
  ·  Forholdsregler ved glemt dosering.
 ·  Dosering står korrekt på etiketten. 
 ·  Advarsel på hylde/skuffe med MTX på apoteket, 

så personalet bliver mindet om at rådgive om an-
vendelsen.  

Overdosering

•  MTX er et lægemiddel, som ved overdosering kan 
være livsfarligt.

•  Symptomer:
 ·  I løbet af timer: kvalme, opkastninger. 
 ·  I løbet af dage: mundhulebetændelse, betændelse 

i spiserøret, hudinflammation, diarré, blødninger, 
lever- og nyrepåvirkning. 

 ·  Efter 1-2 uger: knoglemarvsuppression. 
•  Ved mistanke om overdosering skal borgeren   

kontakte lægen øjeblikkeligt.

Cases

Førstegangsbruger
En kvinde afhenter en recept på en MTX.

Flergangsbruger
En mand skal hente sin medicin, bl.a. en re-
cept på MTX, hvor doseringen er ”efter aftale”.

Hjemmepleje
Hjemmeplejen afhenter MTX til en borger. 

Methotrexate er et risikosituationslægemiddel

Farmaci bringer i hvert nummer den nyeste 
udgave af månedens case fra medlemsnettet.
Månedens case er skrevet af farmaceut 
Julie Mollerup og kan findes på medlemsnettet.
 
Har du spørgsmål til casen eller forslag til nye cases, 
så skriv til mol@Apotekerforeningen.dk.
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Klip fra medierne

Altinget 13/9: ”På apoteket har 

vi erfaringer med medicingen-

nemgang, med undervisning af 

plejepersonale i medicinhånd-

tering, og vi ser på nye mulig-

heder for samarbejder med sy-

gehuse i forbindelse med ud-

skrivelser.

Det er erfaringer, vi gerne 

bringer ind i en sundhedsre-

form. Lad os få en egentlig vi-

sion i sundhedssektoren for 

sikker brug af medicin.”

DR Radioavisen, 4/9: ”Stort set alle landapoteker, der eksistere-de før 2015, eksisterer stadig i dag. Og oven i det er der kom-met 30 nye apoteker i områder, hvor der ikke var et apotek før. Så borgerne har fået nemmere ved at komme på apoteket.”

107 71

10522 nåede personer
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Berthelsen Mag-Citrat  er et komplet 
magnesium-tilskud designet til folk med 
en aktiv hverdag og sportsudøvere, da 
det indeholder både magnesium-citrat, 
aminocheleret magnesiumbisglycinat  
samt vitamin B6.

KONCENTRATION!
UDHOLDENHED OG
BOOST DIN 

Mag-Citrat   bidrager til 
• muskelfunktionen
• elektrolytbalancen
• energistofskiftet
• modvirker træthed og udmattelse

Nomeco varenr.: 219882

fås på apotektet

dansk farmaceutisk industri a-s
www.dkpharma.dk

100% vegansk

”DayDose er udviklet af danske læger 
og danske apotekere og sælges af me-
dicinalvirksomheden Abacus Medici-
ne som har hovedsæde i Danmark”. 
Sådan markedsførte Albacus Medicine 
kosttilskuddet DayDose. Men det stri-
der mod reglerne om markedsføring 
af kosttilskud. Det har fået Fødevare-
rejseholdet til at indskærpe reglerne 
overfor Albacus Medicine, som på 
den baggrund har ændret sin mar-
kedsføring, så den stemmer overens 
med reglerne. 

Mange ældre glemmer at tage deres medi-
cin. I 2017 var det så mange, at den glemte 
medicin blandt ældre endte i toppen af li-
sten over utilsigtede hændelser i Brønder-
slev Kommune. Nu iværksætter kommu-
nen et nyt initiativ til at styrke medicinsik-
kerheden. De vil flere gange dagligt lade 
plejepersonale kontrollere, om de ældre 
husker at tage deres medicin. 

”Det lyder umiddelbart dyrt at skulle bru-
ge varme hænder til kold kontrol – men i 
sidste ende sparer det kommunen for pen-
ge,” siger Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- 
og ældrechef i Brønderslev Kommune, til 
DR P4 Nordjylland og fortsætter: ”Hvis ikke 
de ældre får den rette medicin på det rette 
tidspunkt, så kan de gå hen og blive syge – 
hvilket koster ressourcer og svækker den 
ældre.”

Brønderslev Kommune 
husker ældre 
på deres medicin

Markedsføringen 
af DayDose i strid 
med reglerne
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En ny opgørelse fra Sundhedsda-
tastyrelsen viser, at der blev be-
handlet tre gange flere patienter 
for influenza i 1. kvartal 2018 
end i 1. kvartal 2017. Godt 
3.100 borgere var i behandling i 

1. kvartal 2018, mens der 1. 
kvartal 2017 var 1.100 borgere i 
behandling. Tre ud af fire be-
handlinger for influenza var i 1. 
kvartal 2018 forbundet med ind-
læggelser. Tallene viser også, at 

kvinder i højere grad end mænd 
bliver indlagt med influenza. 
Dog gælder det, at der i alders-
gruppen fra 65+ er flere mænd 
end kvinder, der bliver behand-
let for influenza.

Influenzabehandlinger på hospitalerne

Ændringer i regler for tilskud til astmamedicin

Fra den 19. november 2018 æn-
drer Lægemiddelstyrelsen tilskud-
det til nogle typer medicin mod 
astma og den kroniske lungesyg-
dom KOL. Årsagen til ændringer-
ne i tilskuddet er, at for mange 
patienter i øjeblikket bliver be-
handlet med inhalationssteroid, 
der kun bør bruges af udvalgte pa-
tienter, fordi medicinen kan øge 
risikoen for lungebetændelse. 

De nyeste tal fra Sundhedsdata-
styrelsen viser, at forbruget af in-

halationssteroid er faldende, men 
man ønsker med ændringen af 
tilskuddet at understøtte denne 
udvikling yderligere. Det betyder, 
at patienter fremover kun vil få 
tilskud til disse lægemidler, hvis 
lægen vurderer, at medicinen 
fortsat er den mest hensigtsmæs-
sige behandling for den enkelte. 
Lægemiddelstyrelsen anslår, at 
omkring 215.000 patienter er i 
behandling med de berørte læge-
midler. 

Særligt ældre bliver be-
handlet for influenza 
på hospitalerne.  

Der er flere mænd end 
kvinder, der bliver be-
handlet for influenza 
fra 65+ år. 

Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Sundhedsdatastyrelsen.
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Apoteksfilial oprettet

Løve Apoteket Lillebælt Løvbjerg: Pr. 31. august 
2018 åbnede ny filial under navnet Middelfart   
Løve Apotek Kløvervej.

Odder Apotek: Pr. 1. september 2018 åbnede ny 
filial under navnet Apoteket Nørregade-Odder.

Kolding Løve Apotek: Pr. 1. september 2018 
åbnede ny filial under navnet Løve Apoteket Von-
sildvej.

Nørrebro Apotek: Pr. 3. september 2018 åbnede 
ny filial under navnet Apotek Illum. 

Hvidovre Apotek: Pr. 12. september 2018 åbnede 
ny filial under navnet Hvidovre Hospital Privat-
apoteket.

Ændring af apotek til filial

Aalborghus Apotek har pr. 3. september 2018 æn-
dret Svenstrup Apoteksudsalg til filial. Det nye 
navn er Svenstrup Apotek.

Fødselsdage

70 år

28. oktober 2018: 
Apoteker Susanne Trøck-Nielsen, 
København Kgl. Hof-Apotek
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Trænger dit apotek 
    nyt medicinkøleskab

post@bicoconcept.dk - Telf.: 50 73 25 87
www.bicoconcept.dk 

I Horsens Kommune tager man nu nye 
midler i brug for at nedbringe antallet 
af rygere i kommunen: Borgere og an-
satte kan få udleveret gratis nikotinpla-
stre og -tyggegummi, hvis de tilmelder 
sig kommunens rygestopkurser. 

”Vi håber på, at gratis uddeling af ni-
kotinerstatning suppleret med råd og 
opbakning kan motivere folk til at skip-
pe cigaretterne,” fortæller daglig leder i 
Vital Horsens Line Stausgaard Hansen, i 
en pressemeddelelse.

Initiativet med gratis nikotinerstat-
ning er et samarbejde mellem kommu-
nen og apotekerne. Kommunens ryge-
stopkurser ledes af et sundhedsfagligt 
team, der består af en sygeplejerske, en 
fysioterapeut og tre diætister, som alle 
kender kommunens sundhedstilbud 
indgående. 

Gratis nikotinprodukter 
for rygestop

Dansk Farmacihistorisk Samling 
deltager i år med apotekerboden 
på kulturnatten Hillerød på Phar-
makon den 21. september 16.30 
samt på kulturnatten i Køben-
havn, der finder sted fredag den 
12. oktober i Mærsk Tårnet. Her 
kan man blive klogere på farmaci-
historien og opleve, hvordan læ-
gemiddelfremstilling så ud for cir-
ka 200 år siden. De frivillige vil 
demonstrere lægemiddelfremstil-
ling ved at trille piller, afveje pul-
ver og meget mere. Tabletlabora-

toriet er det ene-
ste af sin slags i 
verden, og der vil 
blive udstillet 
apotekerkrukker, 
mortere og kob-
berapparater fra 
flere århundrede. 

Farmacihistorie på en helt ny måde

Tromleblanderen er en 
del af tabletlaboratoriet, 
der viser, hvordan læge-
middelproduktionen så 
ud for omkring 200 år 
siden.
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Hvis du vil stoppe, 
skal du vide, hvor du skal starte.

Godt vi har apoteket.
Vi hjælper dig med at kvitte cigaretterne. 
Start på apoteket.dk/rygestop 
eller hent den gratis app e-kvit med det samme.
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